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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 1829 /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2020

V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản
xử lý vướng mắc trong công tác quản lý
chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định
68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các
Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2742/SXD-KTXD
ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn
bản xử lý vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị
định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.
Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn dự thảo của Sở Xây dựng về
việc xử lý vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo
Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực
hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:
Đối với các định mức đặc thù chưa có trong hệ thống định mức do Bộ
Xây dựng ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD đề nghị sửa như sau: “Đối
với các định mức đặc thù chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng
ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD, tuy nhiên đã có trong định mức đặc
thù do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành công bố trước ngày ban
hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; sử dụng định mức đặc thù do Bộ quản lý
công trình xây dựng chuyên ngành công bố trước ngày ban hành Nghị định số
68/2019/NĐ-CP để xác định chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi có ý kiến của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoặc Bộ ngành, địa phương ban hành
định mức công tác chuyên ngành, đặc thù, yêu cầu phải thực hiện cập nhật
ngay để xác định chi phí đầu tư xây dựng tại bước tiếp theo”;
Các nội dung khác, Sở Nông nghiệp thống nhất như Công văn dự thảo
của Sở Xây dựng.
Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Xây dựng
tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sơ (báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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